
Silkeborgvej 41 / 8000 Århus C /  www.motion-trivsel.dk /  t l f .  3061 0856

Virksomhed & 
studie tilbud

Indmeldelse og betal ing af  kont ingent kan ske mandag t i l  f redag kl .  10-13 samt mandag  
og torsdag kl .  18-20 (medbring sygesikr ingsbevis) .  Åbent 365 dage fra k l .  06-22.

•  EasyLine 
(Cirkeltræning på 30 min.)

•

• Stram op

• Motionsboksning

• Konditionstræning

• Styrketræning

• Pilates
Silkeborgvej 41, 
8000 Århus C (i gården)
3061 0856
www.motion-trivsel.dkÅbent 365 dage fra kl. 6-22

®

3 TIMER ZUMBA FEST
LØRDAG 28-8 KL. 11.00-16.00

Kom og sving hofterne, få en uforglemmelig sjov oplevelse med 
latinamerikanske danse rytmer, masser af at forbrænding. 
For alle alders grupper. Certifi cerede Zumba instruktører.  

Instruktør Jeimmy og Betina

PROGRAM   
Kl. 11.00-11.30 Zumba instruktør show.

Kl. 11.30-15.30 Zumba undervisning 3 timer med pauser.

3 TIMER MOTIONSBOKSNING
SØNDAG 29-8 KL. 11.00-16.00

Kom og prøv motionsboksning. Kondition og sjov træning med 
professionel instruktør, som viser jer hvordan man giver den 

gas med boksepuder, sandsække, plethandsker m.m. 
3 timer hvor sværhedsgraden bliver en udfordring time for time. 

Instruktør Claus

PROGRAM
Kl. 11.00-11.30 Bokseshow med bla. Claus fra X-faktor 

og elite holdet i Motion & Trivsel
Kl. 11.30-15.30 Motionsboksning 3 timer med pauser.

TILMELDING OG PRIS LØRDAG ELLER SØNDAG
SMS på mobil 30610856 eller send mail 

aarhus@motion-trivsel.dk

100.- pr. person pr. dag  Inc. i prisen trend silikone sportsur, 
samt frugt. Ved køb af medlemskab 100.-  retur.

Åben hus begge dage for køb af medlemskab 209.- pr. mdr. 
ved betaling over pbs. Ingen binding.

Book en Zumba®-instruktør
Vil du give dine gæster en uforglemmelig oplevelse, der giver 
både sved på panden og smil på læben? Eller mangler du en 
original idé til firma-festen, julefrokosten, polterabenden eller 
lign. Så book en Zumba®-oplevelse, der sætter både hofter og 
lattermuskler i fuldt sving.

Vi har nu fornøjelsen af at tilbyde Zumba-show, -undervisning 
eller begge dele med certificeret Zumba@-instruktør, Jeimmy 
Roja. Jeimmy har undervist i Spanien og Danmark og er én af 
landets dygtigste undervisere i den populære dans.

Ring til Motion&Trivsel og hør nærmere – vi skræddersyr gerne 
et arrangement til jer, hvad enten I er 10, 20 eller 100 – hos os 
eller jer.

Kontakt Gitte Sørensen, Motion&Trivsel mobil: 3061 0856 eller 
e-mail: aarhus@motion-trivsel.dk

– mot ionscentret  med den gode stemning

165,- 
Kr. pr. md. ved betaling via PBS. Inklusiv holdtræning. 

Indmeldelses gebyr kr.  200,-

Ingen BIndIng

tIl SPeCIalPrIS

I tilbuddet er du velkommen til at tage 

en 1 person med til samme pris


